
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

občasník SZUŠ Musicale pro žáky a rodiče 

 
ZAHÁJENÍ  ŠKOLNÍHO  ROKU  2018/2019 

 
pondělí  3.9. Studénka 
     - 15.00 h   žáci 2. – 5.tříd ZŠ 

   - 16.00 h   žáci 6. – 9. tříd ZŠ, SŠ 
    - 17.00 h   žáci 1. tříd ZŠ – s rodičem 

úterý  4.9. Veřovice    
 
     - 15.00 h žáci 1.- 5. tříd ZŠ 
     - 16.00 h žáci 6. - 9. tříd ZŠ, SŠ 
 

 
ZAHÁJENÍ HUDEBNÍ ŠKOLIČKY NEJMENŠÍM 

Přijďte se svými dětmi na úvodní hodinu Hudební školičky 
nejmenším do SZUŠ MUSICALE 

 
Tento projekt je určen předškolákům ve věku od 5-ti let. Děti se 

hravou formou učí základy hudební teorie, hrají hudebně-
pohybové hry a učí se základům sborového zpívání. 

 

čtvrtek 6. 9. 2018 v 15:30h 
 

Termíny prázdnin  
ve šk. roce 2018/2019 
 
Podzimní 29. – 30. 10. 
Vánoční 22.12.– 2.1. 
Pololetní 1.2. 
Jarní  25. 2. – 3. 3. 
Velikonoční 18.4. – 22.4. 

Informace o školném 
Termíny splatnosti 1. pol. do 30.9.2018 
          2. pol. do 29.1.2019 

Termíny hudebních dnů 
ve školním roce 2018/2019 

 
září . 24. - 27. 9.  
říjen  22. - 26. 10. 
listopad  26. - 30. 11.   
prosinec 17. - 21. 12. 
leden  21. - 25. 1.  
únor  18. - 22. 2. 
březen  25. - 29. 3.  
duben  23. - 26. 4. 
květen  27.5. - 31. 6. 
červen   24. - 27. 6. 

    

Složení pedagogického sboru ve šk. roce 2018/2019 
 

Sniehotta Jan   - zobcová flétna, lesní roh, trubka 
Sniehottová Jana - klavír 
Kroutil Zdeněk  - klavír, EKN, varhany 
Tesaříková Anežka - klavír, EKN, varhany 
Říhová  Anežka  - klavír, EKN, sborový zpěv 
Borovičková Daniela - klavír, EKN 
Šurman Dušan  - saxofon, klarinet, zobcová flétna, kytara 
Lubojacká Kateřina  - kytara 
Fialková Marie   - zobcová a příčná flétna 
Fusová Petra      - zpěv 
Andrýsková Zuzana    - zobcová a příčná flétna 
Ondrušová (Fagová)Klára - zobcová a příčná flétna 
Cindler David  - bicí 
Tragan Marek  - kytara 
Sniehottová Johanka - zobcová flétna 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     …. to nejlepší nakonec!  
aneb jak vypadal konec školního roku v Musicale 

S blížícím se koncem školního roku cítíme vždy mírné napětí a začínáme se těšit na 
prázdniny. Máme po zkouškách, a tak jsme vyrazili na divoký západ do westernové 
školy mezi indiány a kovboje. Učitelé coby drsní kovbojové měli pro mladší děti 
připravené odpoledne plné her a soutěží. Děti se vžily do indiánských rolí, někteří už 
dorazili v indiánském převleku a mohli jsme začít. Museli jsme odhalit zlého banditu, 
který se vydával za kovboje a všechny plakáty se svou podobou strhal. Na stanovištích 
si děti procvičovaly své dovednosti a znalosti – na plantáži sbíraly brčkem noty, na 
indiánské stezce poznávaly hudební nástroje, přenášely vodu v rytmu písní, vyráběly si 
své indiánské čelenky nebo poznávaly namalované písničky. Za každé správně splněné 
stanoviště dostaly kousek mapy, kterou na konci za pomoci šerifa složily, aby našly 
ukrytou truhlu, ve které byla  uchována poslední podobizna bandity. Pak už jen zbývalo 
označit toho správného kovboje/ banditu, což se povedlo ! Nakonec jsme si pochutnali 
na buřtech a společně si hráli v Musicale – tak trochu jiném světě… 

 

 

Jubileum  MUSICALE – 25 LET 

Musicale slavila narozeniny, krásné čtvrtstoletí své existence – tedy 25 roků nejen 
hudbou vychováváme a vzděláváme děti a mládež ze Studénky a z Veřovic. Klavírní 
podzim v Musicale představil nové koncertní křídlo. Akce Jedeme za kulturou do 
ostravského divadla, obohatila naše žáky a jejich rodiče o zážitek spojený s hudbou a 
dramatickým uměním. Mikuláš v Musicale potěšil návštěvou naše nejmenší v hudební 
školičce, přinesl jim milé dárečky. Rodinné muzicírování v předvánočním čase velice 
přátelsky a mile spojilo hudbou na koncertních prknech žáky a jejich rodinné 
příslušníky při večerním koncertování v našem sále. Adventní koncert v kostele 
Všech svatých v Butovicích naladil všechny posluchače i vystupující na vánoční 
svátky. Vánoční koncert v KD Veřovice bylo milé setkání žáků ze Studénky a žáků z 
naší pobočky ve Veřovicích. Výroční koncert v Dělnickém domě byl vyvrcholením 
oslav narozenin naší školy. Představily se nejen soubory a sólisté, ale po přestávce s 
hudební cukrárnou nechybělo divadelní představení pohádky Princ Chocholouš v 
podání dětí divadélka šáši Muzikálka. Během školního roku získali naši žáci několik 
významných ocenění a diplomů ze soutěží a přehlídek. Pan ředitel všem na výročním 
koncertě poděkoval a předal dárky. Poslední hudební tečkou Musicale byl 
Absolventský koncert v rámci ZUŠ OPEN, zakončení několikaleté práce našich 
absolventů, kteří předvedli opravdu mimořádné interpretační výkony. 
Jsme vděčni za tolik příležitostí se setkávat spolu s rodiči našich žáků a těšit se 
z výkonů dětí. To, co nám na podiích předvedou je nejkrásnější odměnou za práci nás 
učitelů a trpělivých rodičů.  

 

 


